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Temes d’interès 
 

“Europa com a tasca”: les prioritats de la presidència txeca del Consell 
 

L’1 de juliol es produeix un nou canvi en la presidència rotatòria del Consell de la Unió: la República 

Txeca agafa el relleu de França, qui ha presidit aquesta institució durant els últims 6 mesos, i assumeix 

la presidència del Consell en un context marcat per la pandèmia i, sobretot, per la guerra a Ucraïna.  

El primer ministre txec, Petr Fiala, argumentava en el seu discurs del 15 de juny, on explicava 

l’enfocament txec sobre la presidència del Consell, que l’agressió bèl·lica russa a Ucraïna ha 

demostrat que s’han de revaluar moltes de les premisses i plantejaments actuals de la Unió Europea 

sobre les seves polítiques i el seu paper en el món. És en aquest context que es va decidir que 

l’eslògan de la presidència txeca del Consell de la Unió durant el segon semestre del 2022 seria 

“Europa com a tasca: repensar, reconstruir i repotenciar”, en referència al títol del discurs 

(“Europa com a tasca”) que el president txec, Václav Havel, va pronunciar l’any 1996 en el marc de 

l’entrega del Premi Carlemany d’aleshores. Segons fonts oficials, aquest lema busca servir com una 

crida a la responsabilitat i l’acció decidida a partir de la defensa dels valors europeus, raó per la qual 

es marca el triple repte de “repensar, reconstruir i repotenciar Europa”. 

Així doncs, la presidència txeca ha identificat cinc grans àrees prioritàries pel seu mandat, les quals 

estan profundament influenciades pel context de la guerra a Ucraïna:  

1) la gestió de la crisi dels refugiats i la recuperació d’Ucraïna després de la guerra, fent ús de 

tots els programes disponibles per ajudar a Ucraïna en la defensa de la seva integritat territorial i 

ajudarà als països europeus a crear les infraestructures i condicions necessàries per a que els drets 

dels refugiats, especialment dels infants i les dones, siguin respectats en tot moment i es puguin 

integrar fàcilment en les societats dels Estats membres de la UE;  

2) la seguretat energètica, en referència a la urgència de no ser tant depenent del gas, el petroli i 

altres fonts energètiques provinents de Rússia, així com a la necessitat de fer de la transició 

energètica una realitat (tot i que les fonts oficials de la presidència txeca posen èmfasi en la 

importància de gestionar, primer i abans de tot, el curt termini, és a dir, en la reducció de la 

dependència europea vers els combustibles fòssils russos);  

3) reforçar les capacitats de defensa d’Europa i la seguretat del ciberespai , especialment amb 

l’OTAN, tot intentant reduir la dependència tecnològica de l’exterior i treballant per millorar la sobirania 

tecnològica europea;  

4) la resiliència estratègica de l’economia europea, partint de la premissa que la resiliència en 

aquest camp es podrà potenciar per mitjà de la millora de la competitivitat tecnològica europea basada 

en les capacitats de producció pròpies, l'aprofundiment del lliure comerç amb les nacions 

democràtiques del món i fent realitat la transició verda i digital; i per últim, 

5) la resiliència de les institucions democràtiques, claus per la defensa i desenvolupament dels 

valors europeus i l’estat de dret, per mitjà de mesures com la millora de la transparència en el 

finançament dels partits polítics, garantint la independència dels mitjans de comunicació, establint 

diàlegs oberts amb la ciutadania (com ha estat la celebració de la Conferència sobre el Futur d’Europa) 

i implementant mesures per promoure i preservar els drets i llibertats fonamentals a Europa com el 

Pla d’Acció Europeu sobre Drets Humans i Democràcia.  

Aquestes prioritats, al mateix temps, s’emmarquen en l’anomenat “programa trio”: el programa 

conjunt que les tres presidències del Consell consecutives (França de gener a juny d’enguany, 

República Txeca de juliol a desembre i Suècia de gener a juliol del 2023) acorden per donar continuïtat 

a la feina del Consell de la Unió. Les prioritats compartides que figuren en el programa trio són: 

protegir a la ciutadania i les seves llibertats; construir els fonaments econòmics pel model europeu de 



 

 

futur (és a dir, preparar l’economia europea pels reptes futurs); construir una Europa climàticament 

neutra, verda, equitativa i social, tot promovent la bio-economia alhora que permetrà les diferències 

regionals i locals, com a part essencial de l'assoliment del Pacte Verd Europeu; i promoure els 

interessos i valors europeus al món.  

En conclusió, la presidència txeca del Consell de la Unió estarà profundament i principalment marcada 

pels esdeveniments que transcorren en el marc de la guerra a Ucraïna, la qual condiciona 

significativament l’enfocament de les mesures a implementar a curt termini en el marc de les prioritats 

del programa trio i del programa de la pròpia presidència txeca. Resta per veure fins a quin punt el 

context actual i el curt termini poden acabar absorbint i condicionant el mig i llarg termini de les 

polítiques i estratègies de la Unió Europea, tant a nivell intern com a extern, i com aquest possible 

escenari afectarà a tot el plantejament de “repensar, reconstruir i repotenciar” a Europa.  

[+] Informació sobre el programa de la presidència txeca al Consell de la Unió  

 

Agenda 

Comitè Europeu de les Regions (CdR) 

 
Aquest mes no està prevista cap sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions. No obstant 

això, estan previstes les reunions ordinàries de les següents comissions del CdR: 

 

 Comissió de Política Econòmica (ECON) a Brussel·les (8 de juliol), presencial. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen d’opinió sobre “Cohesió digital”.  

o Seguiment de la Conferència sobre el Futur d’Europa.  

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen d’opinió “Protegint les indicacions 

geogràfiques industrials i artesanals a la Unió Europea (revisió)”.  

 

 Comissió per la Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (COTER) a Praga, 

República Txeca (11 i 12 de juliol), presencial. Principals dictàmens a adoptar de la comissió 

COTER: 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen d’opinió “Cap a una estratègia macro 

regional a la Mediterrània”. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen “Contribució del Comitè de les Regions 

al Vuitè informe sobre cohesió econòmica, social i territorial”. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen “Les petites zones urbanes com a agents 

clau per gestionar una transició justa”. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen “Nou marc de mobilitat urbana de la UE”. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen “Comunicació de la Comissió al 

Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social 

Europeu i al Comitè de les Regions – La nova generació de recursos propis per al 

pressupost de la UE”. 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/coter.aspx


 

 

o A més, l’11 de juliol, el dia abans de la Comissió COTER, està prevista una 

Conferència sobre “Invertir en descarbonització i modernització del transport públic”. 

L’agenda inclou la presentació del cas d’estudi “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

de l’Àrea Metropolitana de Praga”; una taula rodona sobre el “Finançament dels 

projectes de modernització i descarbonització del transport a partir del programa i 

fonts de la UE”; i una taula rodona sobre diferents casos d’estudi de l’Oest, Sud i Nord 

d’Europa.  

 

 Comissió pel Medi Ambient, Canvi Climàtic i l’Energia (ENVE) a Brussel·les (15 de juliol), 

presencial. 

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen d’opinió “Paquet energètic sobre 

emissions de gas, hidrogen i metà”.  

o Intercanvi d’opinions i adopció del Dictamen d’opinió “Cap a una inclusió estructural 

de Ciutats i Regions a la COP27 de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 

el Canvi Climàtic”.  

o Presentació de les prioritats de la presidència Txeca al Consell de la Unió.  

o Intercanvi d’opinions sobre el Dictamen d’opinió “Estratègia de la UE per als tèxtils 

sostenibles i circulars”. 

o Intervenció sobre el Servei d’assistència sobre el Pacte Verd.  

 

El CdR també organitza els següents esdeveniments:  

 6 i 7 de juliol, híbrid (Brussel·les / en línia): Dia de l’Ampliació (7ª edició), en el marc del 

qual s’organitzen 5 reunions dels comitès consultius conjunts i grups de treball que s'ocupen 

de les relacions del CdR amb els països individuals; seguida d'un ple d'alt nivell. Aquesta 

iniciativa és organitzada pel CdR i la presidència txeca del Consell de la Unió.  

 

[+] Informació sobre les sessions plenàries del CdR. 

 

Parlament Europeu (PE) 
 

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentàries i hi haurà una 

sessió plenària a Estrasburg del 4 al 7 de juliol. Són d’interès els següents informes que es debaten 

durant la primera sessió plenària:   

 Informe sobre la “Pobresa de les dones a Europa”.  

 Informe “Cap a una acció europea comuna en matèria d’atenció”.  

https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/enlargement-day.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries


 

 

 Informe sobre “La salut mental al món digital del treball”.  

 Debat “Això és Europa” amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.  

 Presentació del programa d’activitats de la presidència txeca del Consell de la Unió.  

 Informe sobre “El Pla d’Acció de la UE per l’economia social”.  

 Informe sobre “Millor regulació: unir forces per fer millors lleis”. 

 

Aquest mes el Parlament Europeu organitza també el següent esdeveniment:  

 

 15 i 16 de juliol, Venècia (Itàlia): “2º Conferència Anual sobre l’Estat Global dels Drets 

Humans”, organitzada pel Parlament Europeu i el Campus Global de Drets Humans  

 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

  

Comissió Europea (CE) 

 1 de juliol, en línia: Sessió de pitching d’Europa Creativa per a la convocatòria d'associacions 

de periodistes, organitzada per l’Agència Executiva Europea per l’Educació i la Cultura 

(EACEA) i vàries Oficines Europa Creativa nacionals (incloent-hi la d’Espanya).  

 

Altres esdeveniments europeus 
 

 7 de juliol, Tolosa (França): Seminari de prellançament del programa Interreg VI-B Europa 

Sud-occidental (SUDOE).  

 

Activitats a Barcelona i Catalunya 
 

 4 de juliol, en línia: Webinar “Environment and Health in Seaport Cities”, organitzat per la 

Unió pel Mediterrani i l’Organització Mundial de la Salut – Europa (OMS-Europa).  

 4 de juliol, en línia: Reunió nº 5 del Grup de Treball Permanent de la Unió pel Mediterrani 

sobre Sistemes d'Avaluació, Seguiment i Informes sobre Desenvolupament Urbà Sostenible.  

 Del 4 al 8 de juliol, híbrid (Barcelona / en línia): Curs d’estiu “Barcelona Summer School of 

the Mediterranean and the Middle East”, organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI) i Blanquerna – Universitat Ramón Llull. En el marc d’aquesta iniciativa 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/events/details/second-annual-conference-on-the-global-s/20220617CHE10361
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://europacreativa.es/evento/european-news-pitch-sesion-transnacional-de-pitching-para-la-convocatoria-de-asociaciones-periodisticas/
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/eventos/268-seminario-de-pre-lanzamiento-sudoe-2021-2027
https://ufmsecretariat.org/event/joint-webinar-on-environment-and-health-in-seaport-cities/
https://ufmsecretariat.org/event/5th-meeting-of-the-ufm-permanent-working-group-on-evaluation-monitoring-and-reporting-systems-on-sustainable-urban-development/
https://www.ibei.org/ca/introduction_252624


 

 

també es celebra la taula rodona “Tackling socio-economic tensions and vulnerabilities in 

Mediterranean cities”, organitzada per aquestes dues entitats i el CIDOB.  

 11 de juliol, Barcelona: Taller “‘The war in Ukraine. The urban dimension of a geopolitical 

threat”, organitzat pel CIDOB.  

 13, 14 i 15 de juliol, híbrid (Barcelona / en línia): Curs d’estiu “Sofia Corradi sobre la UE”, 

organitzat per l’Oficina a Barcelona del Parlament Europeu i el CIDOB. Les tres sessions del 

curs tractaran: la governança econòmica i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la 

innovació i la tecnologia i l’Europa geopolítica.  

 

Espais d’incidència 

Comissió Europea (CE) 

 

 Consulta pública “Sistema alimentari sostenible de la UE (nova iniciativa)” (data límit: 21 de 

juliol).  

 Consulta pública “Revisió del programa de la UE de distribució de fruites, hortalisses i llet a 

les escoles” (data límit: 28 de juliol).  

 Consulta pública sobre la “Directiva sobre responsabilitat mediambiental (reavaluació)” (data 

límit: 4 d’agost).  

 Consulta pública: “Malbaratament d'aliments: objectius de reducció” (data límit: 16 d’agost). 

 Consulta pública sobre el “Impacte mediambiental de la gestió de residus: revisió del marc de 

la UE en matèria de residus” (data límit: 16 d’agost). 

 

Comitè Europeu de les Regions (CdR) 

 

 Consulta del Regional Hub 2.0 sobre la Directiva relativa als vehicles al final de la seva vida 

útil (data límit: 15 de juliol).  

 Consulta del Regional Hub 2.0 sobre l’aplicació del Marc Europeu d’Interoperabilitat (data 

límit: 18 de juliol).  

 

 

 

 

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/ciutats_i_metropolis_globals/the_war_in_ukraine_the_urban_dimension_of_a_geopolitical_threat
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/ii-curs-d-estiu-sobre-la-ue
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directiva-sobre-responsabilidad-medioambiental-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Desperdicio-de-alimentos-objetivos-de-reduccion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DirectivaVehiculosFinalVidaUtil?surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegHubSurveyInteroperabilityES?surveylanguage=ES


 

 

Espais de visibilitat  

 

 Premi “CIVITAS transformation Awards” (data límit: 8 de juliol).  

 Premis europeus a la promoció empresarial 2022 (data límit: 26 de juliol). 

 Premi “Access City Award 2023” (data límit: 8 de setembre). 

 Premi Alcalde Paweł Adamowicz (data límit: 31 d’octubre).  

 

 

Per a més informació sobre les convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals 

fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la Guia d’Ajuts de la Unió 

Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona.  

 

https://civitas.eu/resources/civitas-transformation-award-2022-call-for-applications
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2022/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx
https://gaue.diba.cat/cercador/
https://gaue.diba.cat/
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